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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εξόδων 

  Προς: Τον Πρόεδρο  της Οικονομικής 
Επιτροπής

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση 

Οικονομικού Έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ Δ.Η.Φ.Α.» Δήμου Αχαρνών ποσού 3.150.000 ευρώ»

Κύριε Πρόεδρε,

      Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή το 

θέμα  που αφορά   την λήψη απόφασης οικονομικού έτους 2023, Ν.Π.Δ.Δ 

Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών «Δ.Η.Φ.Α.» έτους 2023.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6715.014 του Προϋπολογισμού Εξόδων 

έτους 2023

Παρακαλούμε για την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή.

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                                  
                   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                    

                      
                     ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ                          ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ                               

        

1ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  αξιολόγησης διαδικασιών για 
την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου 
Γάλακτος
για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλ.: 2102415313
E-mail: mpapakonstantinou@acharnes.gr 

  Προς:

Αχαρνές, 21/03/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 26950/13-03-2023 και 

29718/21-03-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια Τροφίμων και 

Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, 

που αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή 

διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη.

    Β. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από 

την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016, κατόπιν της 

σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όσον 

αφορά τις ομάδες  Ε΄: «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 

777.230,88 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) και Η΄: «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 

17.040,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%), συνολικής αξίας 794.270,88€ διότι το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας κατέστη άγονο.

        Γ. Ανάδειξη των εταιρειών : α) «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με 

ΑΦΜ: 093617493, β) SKOURIAS ANDRE, ALEXANDROS», με ΑΦΜ: 031275077 και 

γ) «ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ», με ΑΦΜ: 132711121, ως προσωρινών 

αναδόχων του εν θέματι διαγωνισμού».

2ο ΘΕΜΑ

https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-21-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87/
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Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με 

το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί 

κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως 

αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 

3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) 

και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός 

ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

62/03.05.2017) και ιδίως του άρθρου 18. 

5. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

6. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 201/τεύχος Α’/12-

12-2012 η οποία κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013) 

και πιο συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης σύμφωνα με το 

οποίο μεταξύ άλλων η ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων για τις 

ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
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7. Την ανάγκη διενέργειας διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση της 

Προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της σίτισης  των 

παιδιών των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ αρμοδιότητας του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική  Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών» 

(ΔΗΦΑ), του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη», καθώς και την 

προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου 

Αχαρνών και της «Δημοτικής  Φροντίδας του Δήμου Αχαρνών για τρία (3) 

έτη από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και δημοσίευσής της 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα παράτασης αυτής χωρίς σε καμία 

περίπτωση να υπάρχει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού.

8. Την αριθ. 215/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών 

Δημοπράτησης) του Δήμου Αχαρνών.

9. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 109888/09-11-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης (Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 

Υψηλής Παστερίωσης για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

Αχαρνών), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) «22REQ011636923 2022-11-21».

10. Το αριθ. πρωτ. 124547/14-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού προς την Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, όσον αφορά την παροχή γάλακτος για το δικαιούχο 

προσωπικό του Δήμου Αχαρνών.

11. Την με αρ. πρωτ. 126247/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1107/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9610ΩΨ8-0ΨΨ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866237 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 47.785,07 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6063.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 2.000,00 €), 2023 (με ποσό 29.856,71 €) και 2024 (με 

ποσό 15.928,36 €).

12. Την με αρ. πρωτ. 126264/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1108/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6Α6ΜΩΨ8-31Ψ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866287 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 140.544,32 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6063, 
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προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 7.000,00 €), 2023 (με ποσό 86.696,21 €) και 2024 (με 

ποσό 46.848,11 €).

13. Την με αρ. πρωτ. 126269/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1109/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΑ7ΜΩΨ8-3ΑΜ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866720 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 351.360,79 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6063, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 10.000,00 €), 2023 (με ποσό 224.240,53 €) και 2024 

(με ποσό 117.120,26 €).

14. Την με αρ. πρωτ. 126273/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1110/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 928ΠΩΨ8-ΨΥΚ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866772 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 81.515,70 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6063.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 5.000,00 €), 2023 (με ποσό 49.343,80 €) και 2024 (με 

ποσό 27.171,90 €).

15. Την με αρ. πρωτ. 126277/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1111/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΣΙ5ΩΨ8-ΗΔΒ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866803 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 90.885,33 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-6063.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 7.000,00 €), 2023 (με ποσό 53.590,22 €) και 2024 (με 

ποσό 30.295,11 €).

16. Την με αρ. πρωτ. 126280/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1112/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑ94ΩΨ8-ΟΕΩ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866845 2022-12-21 για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 19.676,20 €, σε βάρος του Κ.Α. 40-6063.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 6.558,73 €), 2023 (με ποσό 6.558,74 €) και 2024 (με 

ποσό 6.558,73 €).

17. Την με αρ. πρωτ. 126282/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1113/2022 απόφαση ανάληψης 
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πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6881ΩΨ8-Γ36, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866874 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 20.613,17 €, σε βάρος του Κ.Α. 45-6063, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 3.000,00 €), 2023 (με ποσό 10.742,11 €) και 2024 (με 

ποσό 6.871,06 €).

18. Την με αρ. πρωτ. 126287/19-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1114/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΑΜ0ΩΨ8-ΤΞΡ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011866904 2022-12-21) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 9.934,05 €, σε βάρος του Κ.Α. 50-6063.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 3.316,68 €), 2023 (με ποσό 3.306,02 €) και 2024 (με 

ποσό 3.311,35 €).

19. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 109888/09-11-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης (Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 

Υψηλής Παστερίωσης για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

Αχαρνών), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) «22REQ011636923 2022-11-21».

20. Το αριθ. πρωτ. 124493/14-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, όσον αφορά την 

προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο.

21. Την με αρ. πρωτ. 125346/16-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1036/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑΨ2ΩΨ8-Λ76, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011838545 2022-12-16) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 223.371,62 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6481.003, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 4.959,57 €), 2023 (με ποσό 109.717,35 €) και 2023 

(με ποσό 108.694,70 €).

22. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 3193/15-09-2022) που 

καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της 

σύμβασης (Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης), για τους 
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δικαιούχους εργαζομένους του Ν.Π., το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011244837 2022-09-15».

23. Την με αρ. πρωτ. 5384/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-231 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

Ω5ΑΧΟΞΤΩ-ΘΣΟ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821967 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 94.633,17 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6495.000, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 62.988,78 €) και 2024 (με ποσό 31.544,39 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης για τις ανάγκες του 

δικαιούχου προσωπικού του Ν.Π.

24. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 96573/05-10-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης (Προμήθειας Τροφίμων για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου), το οποίο έλαβε 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011388225 

2022-10-10».

25. Το αριθ. πρωτ. 124493/14-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, όσον αφορά την 

προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο.

26. Την με αρ. πρωτ. 125346/16-12-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1036/2022 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑΨ2ΩΨ8-Λ76, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011838545 2022-12-16) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 223.371,62 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6481.003, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα οικονομικά 

έτη 2022 (με ποσό 4.959,57 €), 2023 (με ποσό 109.717,35 €) και 2024 

(με ποσό 108.694,70 €).

27. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 2844/28-07-2022) που 

καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της 

σύμβασης (Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΦΑ.), το 

οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«22REQ011016038 2022-07-28».
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28. Την με αρ. πρωτ. 5374/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-223 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

6ΠΞΑΟΞΤΩ-1ΧΧ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011820880 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 105.768,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.001, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 52.884,00 €) και 2024 (με ποσό 52.784,00 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.

29. Την με αρ. πρωτ. 5375/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-224 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

6ΝΩΩΟΞΤΩ-0Σ7, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821049 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 59.432,35 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.004, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 29.716,00 €) και 2024 (με ποσό 29.616,35 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου του Ν.Π.

30. Την με αρ. πρωτ. 5378/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-225 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

ΨΠ8ΟΟΞΤΩ-Δ1Η, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821234 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 83.055,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.002, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 41.527,50 €) και 2024 (με ποσό 41.427,50 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου του Ν.Π.

31. Την με αρ. πρωτ. 5379/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-226 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

6ΓΟ1ΟΞΤΩ-1ΔΦ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821422 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 39.578,25 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.007, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 19.789,13 €) και 2024 (με ποσό 19.689,12 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών του Ν.Π.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641c457dce2fb304eb0d90e0 στις 23/03/23 14:34

32. Την με αρ. πρωτ. 5381/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-228 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

ΨΓ7ΜΟΞΤΩ-0ΦΓ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821618 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 21.323,10 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.003, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 10.661,55 €) και 2024 (με ποσό 10.561,55 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια γάλακτος-γαλακτοκομικών ειδών του Ν.Π.

33. Την με αρ. πρωτ. 5380/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-227 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

Ψ3ΖΧΟΞΤΩ-6ΝΗ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821519 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 55.395,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.003, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 27.967,50 €) και 2024 (με ποσό 27.867,50 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του Ν.Π.

34. Την με αρ. πρωτ. 5386/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-229 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

ΨΠΦΕΟΞΤΩ-Π29, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821724 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.865,40 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.006, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 9.932,70 €) και 2024 (με ποσό 9.832,70 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών αναψυκτικών και καφεκοπτείου του Ν.Π.

35. Την με αρ. πρωτ. 5383/15-12-2022 απόφαση της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.», που αφορά στην με 

αρ. Α-230 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

63ΖΗΟΞΤΩ-ΩΒ1, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011821836 2022-

12-15) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.255,20 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 15-6481.008, προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου 

και συγκεκριμένα για τα οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 100,00 €) , 2023 

(με ποσό 9.627,60 €) και 2024 (με ποσό 9.527,60 €), όσον αφορά την 

Προμήθεια ειδών μικρογευμάτων του Ν.Π.
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36. Την υπ' αριθ. 683/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΘΠΩΨ8-ΥΥ6) απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της 

διενέργειας διαγωνισμού και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διεθνή διαγωνισμό για την παρούσα σύμβαση, στην έγκριση της μελέτης 

και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

37. Την με αρ. πρωτ. 129642/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011932397 

2022-12-30) διακήρυξη.

38. Την με αρ. πρωτ. 129644/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΚΥΩΨ8-4ΧΕ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011692080 2022-11-29) προκήρυξη.

39. Την προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. 

με αρ. 2022/S 252-734958 (ΑΔΑΜ: 22PROC011932232 2022-12-30).

40. Το αριθ. πρωτ. 7102/23-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής 

με παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης.

41. Την με αρ. πρωτ. 18705/20-02-2023 πρόσκληση προς την 

αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών για τον παρόντα διαγωνισμό.

42. Το με αρ. 13169/03-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών».

43. Το με αρ.  1292/07-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

44. Το με αρ.  14783/03-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών».

45. Το με αρ. 4889/02-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

46. Την παρ. 4 του Ν.4412/2016: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για 

την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών 

και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 

πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, 

στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει 

τα της συνέχειας του διαγωνισμού.».

47. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 

(ΦΕΚ 2453/Β’/09-06-2021) με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
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αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: «Σε 

περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η 

αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή 

των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 

πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των 

διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της 

δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από 

εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, 

είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα 

φορέα, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.».

48. Το γεγονός πως κατά την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών υπεβλήθησαν προσφορές (σύνολο 7), παρόλο ταύτα υφίστατο 

ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)) προς την 

αναθέτουσα αρχή ότι υπήρχαν αιτήματα υποψηφίων αναδόχων που δεν 

μπορούσαν να υποβάλουν ορθά την προσφορά τους.

49. Το έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 3771 ΕΞ 

2023/30.01.2023, με το οποίο πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 

30.01.2023 από ώρα 11:30 έως και 12:50, χρονικό διάστημα καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.

50. Την αριθ. 64/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚΕΩΨ8-9ΦΒ, ΑΔΑΜ: 

23PROC012132708 2023-02-14) απόφαση της οικονομική επιτροπής 

του Δήμου Αχαρνών με την οποία μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών.
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51. Την αριθ. πρωτ. 16614/15-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΒΓΩΨ8-ΨΡΜ, ΑΔΑΜ: 

23PROC012138872 2023-02-15) προκήρυξη (περίληψη) του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών περί μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

52. Το με αρ. 13200/16-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών», όσον αφορά την προκήρυξη της μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

53. Το με αρ.  1298/18-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος», 

όσον αφορά την προκήρυξη της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών.

54. Το με αρ.  14814/16-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών», όσον αφορά την προκήρυξη της μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

55. Το με αρ. 4921/16-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση», 

όσον αφορά την προκήρυξη της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών.

56. Το με αρ. 10933/16-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Ο Λόγος», 

όσον αφορά την προκήρυξη της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών.

57. Τις επτά (7) προσφορές υποψηφίων οικονομικών φορέων.

58. Το με αρ. πρωτ. 26950/13-03-2023 πρακτικό Νο1 της αρμόδιας 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια 

επιτροπή γνωμοδότησε για τον αποκλεισμό τεσσάρων (4) υποψήφιων 

οικονομικών φορέων, λόγω απαράδεκτων και μη κατάλληλων προσφορών.

59. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 29718/21-03-2023 πρακτικό Νο2 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνόλου των προσφορών, η 

επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της ανάδειξης των προσωρινών αναδόχων του 

διαγωνισμού και της προσφυγής στην διαδικασίας της διαπραγμάτυευσης 

για τις ομάδες για τις οποίες κατέστη άγονο το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

60. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, κατόπιν 

της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποφακέλων 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
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«δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «οικονομικής 

προσφοράς» των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η αναθέτουσα αρχή, 

εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον 

πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών. 

61. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της 

επιτροπής ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει 

γνώση το σύνολο των συμμετεχόντων) και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης. 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση των με αρ. πρωτ. 26950/13-03-2023 και 29718/21-03-2023 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, που αφορούν στην 

αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την 

Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων για 3 έτη.  

Β) Στην προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και 

χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από 

την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016), κατόπιν της 

σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όσον 

αφορά τις ομάδες  Ε΄ : «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 

777.230,88 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) και Η΄: «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 

17.040,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 794.270,88 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 13%.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου θα αποτελεί σχέδιο απόφασης 

της αναθέτουσας αρχής στην οποία ρητώς θα προβλέπεται η προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης «χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης» 

του προηγηθέντος διαγωνισμού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.

https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-21-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87/
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Γ) Την ανάδειξη των εταιρειών : α) «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με 

ΑΦΜ: 093617493, β) SKOURIAS ANDRE, ALEXANDROS», με ΑΦΜ: 031275077 και 

γ) «ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ», με ΑΦΜ: 132711121, ως προσωρινών 

αναδόχων της Προμήθειας Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαλαμβανόμενα πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, τις τιμές 

όπως αποτυπώνονται στους πίνακες για κάθε ομάδα της σύμβασης, αλλά και όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα με τα προσφερόμενα 

ποσοστά έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών και τις προσφερόμενες τιμές για τις ομάδες 

για τις οποίες κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 

ειδών, ως εξής :

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

Προσωρινός 

Ανάδοχος – 

«ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», ΑΦΜ: 

093617493

Προσωρινός 

Ανάδοχος – 

«SKOURIAS 

ANDRE», ΑΦΜ: 

031275077

Προσωρινός Ανάδοχος – 

«ΓΑΛΑΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΑΦΜ: 

132711121

ΟΜΑΔΑ Α1  : «Είδη 
παντοπωλείου», εκτιμώμενης 

αξίας 185.578,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 
(13 %) – χωρίς το είδος του 

ελαιόλαδου

170.040,50 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α2  : «Είδη 
παντοπωλείου» - ΕΛΑΙΟΛΑΔΔΟ, 
εκτιμώμενης αξίας 41.406,00 €, 

πλέον Φ.Π.Α. (13 %)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ποσοστό 

Έκπτωσης 20,00%

(έως του ποσού 

33.124,80 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 13%)

ΟΜΑΔΑ Β΄  : «Είδη 
οπωροπωλείου», εκτιμώμενης 

αξίας 58.985,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 
(13 %)

Ποσοστό Έκπτωσης 

4,00% 

(έως του ποσού 

56.625,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 

13%)

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=428884349&oapc=5&oas=6BeF7uTky1WWyDPQljkkBw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=428884349&oapc=5&oas=6BeF7uTky1WWyDPQljkkBw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=428884349&oapc=5&oas=6BeF7uTky1WWyDPQljkkBw..
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ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «Είδη 
κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 

115.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 
(13%)

Ποσοστό 

Έκπτωσης 5,00%

(έως του ποσού 

109.725,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 13%)

ΟΜΑΔΑ Δ΄  : «Κατεψυγμένα 
είδη», εκτιμώμενης αξίας 

50.925,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%)

Ποσοστό 

Έκπτωσης 20,00%

(έως του ποσού 

40.740,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 13%)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ : «Είδη 
αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 

49.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%)

48.000,00  € χωρίς 

Φ.Π.Α. 13%

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ : «Αναψυκτικά και 
είδη καφεκοπτείου», εκτιμώμενης 
αξίας 17.580,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

(13%)

17.226,00  € 

χωρίς Φ.Π.Α. 13%

       

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής  Τα μέλη της Επιτροπής 

Μαρία Παπακωνσταντίνου 1. Αιμιλία Μουστακάτου 2. Φανή Φυσέκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το 
έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

  Προς:

Αχαρνές, 21/ 03 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 29703/21-03-2023 και 

30526/21-03-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για 

το έτος 2022, που αφορούν στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ (εργαλεία & λοιπός εξοπλισμός τμήματος συντήρησης 

έργων και κατασκευής έργων με αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών).

        Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», με ΑΦΜ: 

997684336/Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ως προσωρινής αναδόχου του εν θέματι 

διαγωνισμού».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

62. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική 

Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

63. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και 

ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

3ο ΘΕΜΑ

mailto:kkasimatis@acharnes.gr
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1152535269&oapc=9&oas=25-3QLleVl_aADO3DNL-hw..
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ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης».

64. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων 

του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

65. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017) και ιδίως του 

άρθρου 18. 

66. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 

εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

67. Την αριθ. 175/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, τμήμα σύνταξης μελετών και τευχών δημοπράτησης του Δήμου 

Αχαρνών, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εργαλείων και λοιπού 

εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 56.482,43 € με Φ.Π.Α. 24% για το σύνολο των 

ειδών της προμήθειας.

68. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 104636/25-10-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011511110 2022-10-31», για την προμήθεια εργαλείων 

για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

69. Το αριθ. πρωτ. 110042/09-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

70. Την με αρ. πρωτ. 112575/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-870/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

9ΩΥΥΩΨ8-8Γ5, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780927 2022-12-10) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.998,72 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-

7135.001 (ΟΜΑΔΑ Δ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
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71. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 106202/31-10-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011567203 2022-11-09», για την προμήθεια εργαλείων 

για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

72. Το αριθ. πρωτ. 110264/10-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

73. Την με αρ. πρωτ. 112588/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-872/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

Ψ4ΖΤΩΨ8-9Σ4, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780928 2022-12-10) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 3.894,84 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-

6662.004 (ΟΜΑΔΑ Ε΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

74. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 119489/02-12-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011727809 2022-12-02», για την προμήθεια εργαλείων 

για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

75. Το αριθ. πρωτ. 119842/02-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την 

έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

76. Την με αρ. πρωτ. 121890/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-1012/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

9Β39ΩΨ8-Ω4Ω, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780932 2022-12-10) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 7.587,99 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-

7135.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

77. Την με αρ. πρωτ. 121892/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-1013/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

9ΚΖ9ΩΨ8-ΕΕ8, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780934 2022-12-10) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 13.034,88 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-

7135.002 (ΟΜΑΔΑ Β΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

78. Την με αρ. πρωτ. 121895/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-1014/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

6ΥΧΙΩΨ8-2ΗΘ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780936 2022-12-10) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 11.966,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-

6662.009 (ΟΜΑΔΑ Γ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
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79. Την υπ' αριθ.  667/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας 

διαγωνισμού για την παρούσα δημόσια σύμβαση και στην εκτέλεσή της με ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων 

διακήρυξης.

80. Την υπ' αριθ. 61/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6Ν6ΓΩΨ8-ΙΕ3) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία αποφασίστηκε η 

επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την 

ομάδα Α΄ - Εργαλεία και Λοιπός Εξοπλισμός τμήματος Συντήρησης Έργων και 

Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

προϋπολογισμού 6.119,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24& (7.587,99 με Φ.Π.Α) με τους ίδιους 

όρους της αρ. πρωτ. 127555/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011875853) 

διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.  667/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

81. Την με αρ. πρωτ. 18706/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012164567 2023-

02-20) διακήρυξη.

82. Την με αρ. πρωτ. 18708/20-02-2023 (ΑΔΑ: 68ΦΗΩΨ8-ΘΑ4, ΑΔΑΜ: 

23PROC012164565 2023-02-20) προκήρυξη.

83. Την με αρ. πρωτ. 20761/23-02-2023 πρόσκληση προς την αρμόδια 

Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, για τον παρόντα διαγωνισμό.

84. Το με αρ. 13204/22-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών».

85. Το με αρ.  1299/25-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

86. Το με αρ.  14818/22-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών».

87. Το με αρ. 4925/22-02-2023 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

88. Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΙ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 997684336/Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Αθηνάς 31, 

ΤΚ 10554, Μοναστηράκι, τηλ. 2103251879, φαξ. 2103219335, e-mail : 

xdiamantis.kif@gmail.com.

89. Με το αρ. πρωτ. 29703/21-03-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, έγιναν 

αποδεκτή στο σύνολό της η μοναδική προσφορά που υπεβλήθη.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1152535269&oapc=9&oas=25-3QLleVl_aADO3DNL-hw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1152535269&oapc=9&oas=25-3QLleVl_aADO3DNL-hw..
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90. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 30526/21-03-2023 πρακτικό Νο2 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών του συνόλου των προσφορών, η επιτροπή γνωμοδότησε 

υπέρ της αποδοχής της ανάδειξης της ως άνω υποψήφιας συμμετέχουσας 

εταιρείας, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού για την Ομάδα Α΄ (εργαλεία 

& λοιπός εξοπλισμός τμήματος συντήρησης έργων και κατασκευής έργων με 

αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών). 

91. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «οικονομικής προσφοράς» των 

υποψήφιων οικονομικών φορέων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα 

πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, 

στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

92. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής 

ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει γνώση το σύνολο 

των συμμετεχόντων) και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

93. Σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο 

η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε 

μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

94. Σε κάθε περίπτωση και όπως προβλέπεται από το άρθρο 3.1.2 της 

διακήρυξης, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 

των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 

3.3 της διακήρυξης, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 29703/21-03-2023 και 30526/21-03-

2023  πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
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αφορούν στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ 

(εργαλεία & λοιπός εξοπλισμός τμήματος συντήρησης έργων και κατασκευής 

έργων με αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών), 

Β. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 

997684336/Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Αθηνάς 31, ΤΚ 10554, 

Μοναστηράκι, τηλ. 2103251879, φαξ. 2103219335, e-mail : 

xdiamantis.kif@gmail.com, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

Κωνσταντίνο (διαχειριστή) του Χαραλάμπους, ΑΔΤ ΑΗ 523619, ως προσωρινής 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων 

και Λοιπού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)», η οποία προσέφερε το 

ποσό των 5.945,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (7.372,05 € με Φ.Π.Α.), γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, η μοναδική που υπεβλήθη στον διαγωνισμό και η 

οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

       

Η Πρόεδρος της Επιτροπής        Τα μέλη της Επιτροπής 

        Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2. 
Κων/να Τούντα

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1152535269&oapc=9&oas=25-3QLleVl_aADO3DNL-hw..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων
Ολυμπιονίκη Χρ.Μάντικα (τέρμα) 
Τ.Κ. 13677, Αχαρνές
Συντάκτης:
Τηλ.: (+30)2102435665
Fax: (+30)2102435667
e-mail.: p.prostasia.axarnai@gmail.com

Προς:

Αχαρνές, 21/03/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού του οδικού 

δικτύου του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από 

την κακοκαιρία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ», συνολικού ποσού 46.035,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.022, του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.Β. Έγκριση της 

υπ’ αριθμ. 4/2023 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού του οδικού 

δικτύου του Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 46.035,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

4ο ΘΕΜΑ

mailto:p.prostasia.axarnai@gmail.com
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προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής».

Το γεγονός σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την 05-02-

2023 και ώρα 12:00, την Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 59/05.02.2023 (ΦΕΚ 529/05.02.2023 τεύχος Β') 

& την Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας 62/06.02.2023 (ΦΕΚ 593/06.02.2023 τεύχος Β') με την 

οποία κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας οι 

Δήμοι Διονύσου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγίας Παρασκευής, 

Αμαρουσίου, Πεντέλης, Ηρακλείου, Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού, 

Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Μεταμορφώσεως, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης, Σπάτων-

Αρτέμιδος, Κρωπίας, και Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής, λόγω 

προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών 

καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

ανωτέρω, ζητάμε την συνδρομή ιδιωτών για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά 

δύσκολων συνθηκών αποχιονισμού καθώς ο Δήμος μας επλήγητε από τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν από την εξέλιξη της κακοκαιρίας 

«ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» και στο οδικό δίκτυο του Δήμου το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 

30 εκατοστά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην κίνηση 

των οχημάτων και των κατοίκων, να παρατηρηθούν εκτεταμένα φαινόμενα 

εγκλωβισμού και αποκλεισμού οδών τόσο στις υπώρειες όσο και στις πεδινές 

περιοχές του Δήμου μας, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική και άμεση η 

ανάγκη υπηρεσιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών.

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν τα 

ανωτέρω και:

• το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την 05-02-2023 και ώρα 12:00.
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• την Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας 59/05.02.2023(ΦΕΚ 529/05.02.2023 τεύχος Β').

• την Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας 62/06.02.2023 (ΦΕΚ 593/06.02.2023 τεύχος Β').

• το με αρ. πρωτ. 12507/05-02-2023 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

• το με αρ. πρωτ. 13176/07-02-2023 πρωτογενές αίτημα Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

• Το με αρ. πρωτ. 13224/07-02-2023 τεκμηριωμένο αίτημα.

• Την υπ’ αριθμ. Α-395 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 

διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 46.035,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 00-

6495.022.

• Το με αριθμ. πρωτ. 12663/11-02-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων με το οποίο βεβαιώνονται οι ώρες 

εργασίας υπηρεσιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου.

Παρακαλείται όπως:

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου 

του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από την 

κακοκαιρία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ», συνολικού ποσού 46.035,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.022, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, 

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 4/2023 μελέτη, με τίτλο «Υπηρεσίες 

αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών», συνολικού 

προϋπολογισμού 46.035,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Ο Προϊστάμενος 
Αυτ.Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων

                                                                                 Παπαδόπουλος Βασίλης
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